
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে জরু্ 8 এ বর্উ ইয়কন  বিটি পরু্রায় ঘ ালার ঘেজ ওয়াম্বর্ 
প্রম্বিে করম্বি এিং পাাঁচটি অঞ্চল আজ পরু্রায় ঘ ালার বিতীয় ধাম্বপ প্রম্বিে করম্বে  

  
ঘ াষণা করম্বের্ ঘে কম্ব ার বর্রাপত্তা এিং িামাবজক দরূম্বের র্ীবতমালা অর্ুিরণ কম্বর অবতবরক্ত 
বেল্প আজ ঘিন্ট্রাল বর্উ ইয়কন , বেঙ্গার ঘলকি, ঘমাহক ভোবল, র্র্ন কাবন্ট্র ও িাউদার্ন টায়াম্বর 

ঘ ালা ঘেম্বত পাম্বর ঘেজ 2 এর অংে বহম্বিম্বি  
  

প্রারবিক িতকন তার িেিস্থার ড্োেম্বিাড্ন  িাস্তিায়র্ করম্বি বর্উ ইয়কন  রাম্বজের COVID-19 ঘড্টা 
কাউবি, আঞ্চবলক, রাজে এিং বিশ্বিোপী বিম্বেষজ্ঞম্বদর িম্বঙ্গ অংেীদাবরম্বে একবিত এিং িংগঠিত 

করা  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 1,551 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বির  টর্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেটিোপী 48 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্ািহ ঘমাট আক্রাম্বের িং োম্বক 368,284-ঘত বর্ম্বয় আম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  শহর জরু্ 8 ঘেমক পুর্রায় 
ঘ ালার ঘেজ 1 এ প্রমেশ করমে এেং আরও পাাঁচটি অ্ঞ্চল — ঘেন্ট্রাল নর্উ ইয়কন , নেঙ্গার ঘলকে, 
ঘমাহাক ভযানল, র্েন কানন্ট্র এেং োউদার্ন টায়ার — আজ ঘেমক পুর্রায় ঘ ালার ঘেজ 2 এ প্রমেশ 
করমে পামর। ঘেজ 2 অ্নেে-নভনিক কমী, নরময়ল এমেট পনরমষো, ঘদাকার্ ঘেমক  চুরা 
ঘকর্াকাটা এেং নকেু র্ানপমের ঘদাকামর্র পনরমষো পুর্রায় শুরু করার অ্র্ুমনে ঘদমে। প্রনেটি 
নশল্প নর্রাপিা এেং োমানজক দরূত্ব েেনানিক করার জর্য রামজযর নর্নদনষ্ট নর্মদন নশকার অ্িীমর্ কাজ 
করমে। রামজযর পুর্রায় ঘ ালার পনরকল্পর্ার ঘেজ 2 এর জর্য েযেোনয়ক নর্মদনশর্া এ ামর্ পাওয়া 
োমে।  
  
গভর্নর কুওমমা একটি র্েুর্ প্রারনিক েেকীকরণ ড্যাশমোড্ন  োস্তোয়র্ করার ঘ াষণা কমরমের্ ো 
নর্উ ইয়কন োেীমদর েরকারী কমনকেন া এেং নেমশষজ্ঞমদর জর্য রামজযর নেসৃ্তে ঘড্টা েংগ্রমহর 
প্রমচষ্টামক একনিে করমে োমে চলমার্ নভনিমে পেনমেক্ষণ করা োয় ভাইরােটি নকভামে েংেরণ 
করা ঘেমে পামর। এটি র্েুর্ েংক্রমণ এেং োমদর েীব্রো, অ্ঞ্চল দ্বারা হােপাোমলর িারণ 
ক্ষমো এেং অ্র্যার্য ঘমনিক্স িযাক কমর। আন্তজন ানেকভামে পনরনচে নেমশষজ্ঞমদর েমঙ্গ পরামশন কমর 
নর্উ ইয়কন  ঘেমটর প্রারনিক েেনকন করণ নেমেম ড্যাশমোড্ন  গম়ে ঘোলা হময়মে োরা নর্উ ইয়কন মক 
পরামশন নদনিমলর্। প্রারনিক েেকীকরণ ড্যাশমোড্ন  পাওয়া োমে এ ামর্।  

https://forward.ny.gov/phase-two-industries
https://forward.ny.gov/early-warning-monitoring-dashboard


 

 

  
"মমর্ রা মের্ ঘে পুর্রায় ঘ ালা মামর্ এই র্য় ঘে আমরা আমগ েে নকেু ঘেমর্ নেল ঘেমর্ 
অ্েস্থায় নেমর োনি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "জীের্ োর নেমর োওয়া র্য়। ঘকউ নেমর োয় 
র্া। আমরা এনগময় োই। এেং এোর অ্র্যরকম হমে। এোর এক র্েুর্ভামে আোর ঘ ালা হমে — 
এক আমরা নর্রাপদ স্বাভানেক অ্েস্থায়। মার্ষু মুম াশ পমর োকমে আর োমানজকভামে দমূর োকমে 
— এটা আলাপচানরোর এক র্েুর্ উপায়, ো আমামদর করমে হমে। মুম াশ পরমে হমে, পরীক্ষা 
করামে হমে এেং োমানজকভামে দরূত্ব েজায় রা মে হমে।"  
  
বমম্বর্ম্বিাটা বিশ্ববিদোলম্বয়র ঘিিার ের ইর্ম্বেকিাি বড্বজজ বরিাচন  অোন্ড পবলবির (Center for 
Infectious Disease Research and Policy) পবরচালক ড্. মাইম্বকল ওোরম্বহালম িম্বলর্, "নর্উ 
ইয়কন  রামজযর প্রেম 5টি অ্ঞ্চলমক ঘেজ 1 ঘেমক ঘেজ 2 এ এনগময় োওয়ার জর্য েেুজ েংমকে 
ঘদওয়া হময়মে, এেং এটা  ুেই গুরুত্বপূণন ঘে র্েুর্ েংক্রমণ, হােপাোমল ভনেন এেং হােপাোমলর 
িারণ ক্ষমো পেনমেক্ষমণর জর্য েমময়াপমোগী ঘড্টা উপলব্ধ োমক। নর্উ ইয়কন  ঘেমটর র্েুর্ 
প্রারনিক েেকীকরণ ড্যাশমোড্ন  ঠিক োই কমর — এটি রাজয জমু়ে নর্উ ইয়কন োেীমদর এেং 
োমদর পনরোমরর েুরক্ষার জর্য েরকামরর প্রমচষ্টায় স্বিো ঘোগ করমে োহােয করমে।"  
  
ইম্বেবরয়াল কম্বলজ লন্ডম্বর্র বজওেোটিবেম্বের ঘলকচারার (অোম্বিাবিম্বয়ট প্রম্বেির), িংক্রামক 
ঘরাগ এবপম্বড্বমওলবজ বিভাম্বগর (Department of Infectious Disease Epidemiology, Imperial 
College London) অধোপক ড্. িাবমর ভাট িম্বলর্, "নর্উইয়কন  দমলর পাশাপানশ কাজ করার এেং 
োরা এে অ্ল্প েমময় ো েম্পন্ন কমরমে ো ঘদ ার ঘেৌভাগয আমার হময়মে। আমরা এ র্ও একটি 
অ্নর্নিে েময় োে করনে, এেং র্ীনে েেটা েিে অ্েনহে অ্েস্থায় অ্েযাহে রা মে হমে 
প্রমামণর জেগুনল েিে েিূ েযেহার কমর এেং এই প্রমাণ েোর ঘদ ার জর্য উপলব্ধ োকা 
উনচে। এই COVID ড্যাশমোড্ন  নর্উ ইয়মকন  েেোেকারীমদর েোইমক োমদর অ্ঞ্চমল ো  টমে োর 
েে নকেু ঘদ ায়। নর্উ ইয়কন  ে র্ ঘেজ 1 ঘেমক ঘেজ 2 পেনন্ত নকেু অ্ঞ্চল েরামর্া শুরু করমে, 
এই ঘমনিক্স ঘরাগ িযাক করার জর্য একটি েনলষ্ঠ নভনি প্রদার্ কমর। প্রেমে, পরীক্ষার লক্ষযমািা 
পূরণ করা হমি নকর্া ো আমরা পরীক্ষা কনর। োরপর, আমরা র্েুর্ েংক্রমমণর নদমক ঘদন : 
র্েুর্ ঘকে এেং ইনেোচক পরীক্ষার অ্র্ুপাে, উভয় দ্বারা পনরমাপ কমর। আমরা ঘকমের েীব্রোও 
নেমেচর্া কনর, ো র্েুর্ হােপাোমল ভনেন র দ্বারা পনরমাপ করা হয়। এেং েেমশমষ আমরা 
হােপাোমলর িারণ ক্ষমো পেনমেক্ষণ কনর। আমরা োেিামর্ পাাঁচটি অ্ঞ্চমলর জর্য এই েেযগুমলা 
ঘদ নে, োরা অ্গ্রের হমে প্রস্তুে এেং েকল ঘমনিক্স জমু়ে একটি োমঞ্জেযপণূন নেগর্াল ঘদ মে 
চাই। এই ড্যাশমোড্ন টি আমামদর একটি গুরুত্বপূণন প্রারনিক েেকীকরমণর েযেস্থা প্রদার্ কমর েনদ 
ভনেষযমে প্রেণোগুনল পনরেনেন ে হয়।"  
  
ইউঅোলম্বিবর্ম্বত এবপম্বড্বমওলবজ ও িাম্বয়ােোটিবেকি বিভাম্বগর িহম্বোগী অধোপক ড্ঃ এবল 
ঘরাম্বজর্িাগন িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  ঘেমটর র্েুর্ প্রারনিক েেকীকরণ ড্যাশমোড্ন  েে নদমক 
COVID-19 এর ঘমাকামেলা করার জর্য ঘে অ্পনরহােন েেয েংকলর্ করা আমামদর প্রময়াজর্, োর 
জর্য এক মূলযোর্ েরঞ্জাম হমে। আনম আরও উমিনজে ঘে নর্উ ইয়মকন র অ্ঞ্চলগুমলার অ্মিনক 
নর্রাপমদ পুর্রায় ঘ ালার ঘেজ 2 এর উমেমশয কাজ করমে, ো গুরুত্বপূণন উপাজন র্ এেং চাকরী 



 

 

প্রদার্ করমে  ুচরা এেং নরময়ল এমেট কমীমদর জর্য, োরা এই েঙ্কমটর েময় োমদর কাজ 
হানরময়নেমলর্, এেং ে র্ নর্কটভামে আমরা নর্মদনশকগুনল পেনমেক্ষণ করমে োনক ো রামজযর 
জর্স্বাস্থয েজায় রা ার জর্য গুরুত্বপূণন।"  
  
ঘেম্বেল ইউবর্ভাবিনটির এবপম্বড্বমওলবজ অোন্ড িাম্বয়ােোটিিটিে এর অোবিেোি প্রম্বেির 
মাইম্বকল লেভোিের িম্বলর্, "েংকমটর েময় স্বিো োকা গুরুত্বপূণন। এই প্রারনিক েেকীকরণ 
ড্যাশমোড্ন  একটি গুরুত্বপূণন টুল র্ীনেনর্িনারকমদর, েযেোর মানলক, এেং েযনিেমগনর জর্য োমদর 
েম্প্রদাময়র নর্রাপিা েম্পমকন  েেয-নভনিক নেদ্ধান্ত ঘর্ওয়ার জর্য। এই টুল েযেহার করা মার্ুষমদর 
ঘোঝা গুরুত্বপূণন ঘে ঘকামর্া একক ঘমনিক নর্িনারণ করমে পামর র্া স্বাভানেক নক্রয়াকলাপ পুর্রায় 
শুরু করা কেটা নর্রাপদ। পরীক্ষা ো়োর োমে োমে আমরা ঘকে ের্াি করা হমে, নকন্তু 
পরীক্ষায় ইনেোচক েল লামভর শোংশ হ্রাে ঘপমে পামর। হােপাোমল ভনেন করার েেয নকন্তু 
আমামদর কনমউনর্টির উপর োকা ঘরামগর ঘোঝা েম্পমকন  েমল এেং আমামদর হােপাোমলর িারণ 
ক্ষমো আমামদর ভনেষযমের ঘেগ নর্য়ন্ত্রণ করা েম্পমকন  আমামদর ক্ষমোর েম্বমে েেয প্রদার্ কমর। 
এেে েেয জর্গণমক প্রদার্ করার জর্য আপর্ামদর দমলর প্রমচষ্টামক োিুোদ জার্াই।"  
  
তর্ে বিম্বেষম্বণ গভর্নম্বরর কম্বরার্াভাইরাি টাস্ক ঘোিনম্বক পরামেন ঘদওয়া বর্ম্বয় িাহােে করম্বের্ 
অলাভজর্ক গম্বিষণা িংক্রাে গ্রুপ ইম্বকাম্বহলর্ অোলাম্বয়ম্বের বড্বজজ মম্বড্লর ড্ঃ ঘর্ায়াম রি 
িম্বলর্, "ে র্ এটি ঘকার্ জর্স্বাস্থয েংক্রান্ত জরুরী অ্েস্থার নেষয় হয়, আমামদর অ্েশযই র্ীনে 
েংক্রান্ত নেদ্ধামন্তর ঘক্ষমি ঘড্টার অ্র্ুেরণ করমে হমে, এেং এই প্রারনিক েেকীকরণ ড্যাশমোড্ন  
রামজয নক  টমে ো ঘোঝার জর্য প্রনেনদর্ ঘে েং যাগুনলর উপর র্জর রা মে হমে ঘেগুনল 
প্রনেেনলে কমর। এটা গুরুত্বপূণন ঘে জর্গণ ঘে েেযগুমলা নেদ্ধান্ত গ্রহণমক প্রভানেে কমর ো ঘদ মে 
পার্ এেং আনম নর্উ ইয়কন  ঘেমটর প্রশংো কনর এই েেয েযাপকভামে েহজলভয করার জর্য।"  
  
পনরমশমষ, গভর্নর আরও 1,551 জর্ র্মভল কমরার্াভাইরাে আক্রামন্তর  টর্া নর্নিে কমরমের্, ো 
নর্উ ইয়কন  ঘেট জমু়ে ঘমাট নর্নিে আক্রামন্তর েং যা 368,284-ঘে নর্ময় এমেমে। ঘমাট 
368,284 জর্ েযনি োরা ভাইরামের জর্য নর্নিেভামে ের্াি হময়মের্, োমদর ঘভৌগনলক 
অ্েস্থার্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1834  20  

Allegany  45  0  

Broome  557  12  

Cattaraugus  86  1  

Cayuga  89  5  

Chautauqua  82  1  

Chemung  137  1  

Chenango  130  4  

Clinton  95  0  

Columbia  382  2  



 

 

Cortland  39  0  

Delaware  79  1  

Dutchess  3887  20  

Erie  5935  49  

Essex  36  0  

Franklin  21  1  

Fulton  206  6  

Genesee  199  2  

Greene  237  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  107  1  

Jefferson  74  2  

Lewis  20  0  

Livingston  118  0  

Madison  310  0  

Monroe  2860  36  

Montgomery  84  2  

Nassau  40226  86  

Niagara  1008  24  

NYC  201999  948  

Oneida  988  29  

Onondaga  2092  38  

Ontario  205  4  

Orange  10361  36  

Orleans  216  4  

Oswego  108  1  

Otsego  71  1  

Putnam  1241  5  

Rensselaer  478  9  

Rockland  13100  24  

Saratoga  473  5  

Schenectady  680  4  

Schoharie  49  0  

Schuyler  11  0  

Seneca  57  1  

St. Lawrence  202  1  

Steuben  241  0  

Suffolk  39445  86  

Sullivan  1364  13  

Tioga  126  0  

Tompkins  157  1  

Ulster  1663  5  



 

 

Warren  254  1  

Washington  232  1  

Wayne  113  1  

Westchester  33349  56  

Wyoming  82  0  

Yates  39  0  
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